Handboek voor organisaties
Praktische richtlijnen uit de praktijk

Inhoud

Inleiding
Waarom dit handboek?
Onvrijwillige eenzaamheid en chronische gevoelens van eenzaamheid zijn belangrijke
bronnen van stress voor de geestelijke gezondheid van mensen. Vooral op oudere
leeftijd, vaak in combinatie met beperkte mobiliteit, een broze gezondheid en kleiner
wordende sociale netwerken, is dit voor velen een ongewenste dagelijkse realiteit.
Sharing Stories, Sharing Life is een methode die ouderen aanmoedigt om herinneringen
op te halen over hun leven met de hulp van een getrainde luisteraar.
Dit handboek geeft een kort overzicht van het project Sharing Stories, Sharing Life en legt
uit hoe organisaties die ouderen ondersteunen succesvol gebruik kunnen maken van een
aanpak waarin het delen van levensverhalen centraal staat. Het handboek geeft
informatie over de middelen die hiervoor ontwikkeld zijn en over de aanpak die
gebaseerd is op de bevindingen van een internationale evaluatiestudie. Voor meer
informatie en details over het onderzoek, zie het Sharing Stories Research Report in de
downloadsectie op de website.
In het licht van deze bevindingen vind je ook praktische, empirisch onderbouwde
aanbevelingen over hoe ouderen kunnen worden betrokken in het herinneringen
ophalen, waar je rekening mee moet houden bij het plannen en uitvoeren van een
project dat gebaseerd is op het delen van levensverhalen en hoe duurzaamheid in de
toekomst kan worden gewaarborgd.
Het gebruik van de Sharing Stories methode kan oudere mensen helpen zich socialer
verbonden te voelen en hun geestelijke gezondheid te verbeteren. Het kan hen ook
helpen vreugde te vinden in het heden en hen aanmoedigen deel te nemen aan voor hen
interessante sociale activiteiten.

Voor wie is dit handboek bedoeld?
Dit handboek is bedoeld voor organisaties die momenteel met ouderen werken en voor
groepen die van plan zijn dit in de toekomst te gaan doen. Het bevat praktische tips voor
het plannen, uitvoeren en monitoren van vriendschapsprojecten die ouderen
ondersteunen.
Het handboek is zowel bedoeld voor vrijwilligers en medewerkers met beperkte ervaring
in het werken met ouderen als voor mensen met meer diepgaande kennis en ervaring.
De checklist op bladzijde 21 is nuttig als je een heel nieuw project wilt opstarten.

Over het project
De Sharing Stories methode
We gebruiken voortdurend verhalen: om te informeren, om contact te leggen met
anderen en om onze gevoelens te delen.
Verhalen worden gebruikt om onze gedachten te ordenen, betekenis en doel toe te
kennen en een gevoel van identiteit in deze wereld te vestigen. Dit is ook de reden
waarom sommige mensen een dagboek bijhouden om hun gedachten te ordenen door
ze regelmatig op te schrijven. Deze principes van het vertellen van verhalen dienden als
basis voor de ontwikkeling van de Sharing Stories methode om eenzaamheid aan te
pakken.
Age UK definieert eenzaamheid als “een subjectief gevoel over de kloof tussen iemands
gewenste niveaus van sociaal contact en zijn feitelijke niveau van sociaal contact. Het
verwijst naar de waargenomen kwaliteit van de relaties van de persoon. Eenzaamheid is
nooit gewenst en het verminderen van deze gevoelens kan veel tijd kosten”. Dit verschilt
van sociaal isolement, dat "een objectieve maatstaf is voor het aantal contacten dat

iemand heeft, en waarbij het gaat om de kwantiteit van de relaties, niet om de kwaliteit
ervan. Mensen kunnen ervoor kiezen om een klein aantal contacten te hebben." Sociaal
isolement kan dus worden bestreden door het aantal mensen met wie iemand contact
heeft te vergroten.
Mensen samenbrengen om het aantal sociale contacten te vergroten is geen doel op zich
- om eenzaamheid te bestrijden, moet de kwaliteit van de relaties worden aangepakt.
Vriendschapsprogramma’s die gebruik maken van de Sharing Stories methode moedigen
ouderen aan om gesprekken aan te knopen die verder gaan dan het weer en om hun
verhalen te vertellen aan een luisterende medewerker of vrijwilliger. De Sharing Stories
training leert Luisteraars om deze gesprekken te sturen en ouderen te helpen
herinneringen op te halen aan hun verleden, en hen mogelijk te helpen de grote
gebeurtenissen in hun leven opnieuw te evalueren. Medewerkers en vrijwilligers die de
training afronden worden Verhalen Luisteraars die ouderen in hun rol van Verhalen
Vertellers kunnen helpen om elementen in hun verhalen te achterhalen die
mogelijkheden tot interventies kunnen bieden om hun eenzaamheid en isolatie te
verminderen.
De Sharing Stories methode put inspiratie uit technieken van de narratieve therapie en
andere succesvolle initiatieven op het gebied van verhalen vertellen. Narratieve therapie
is een benadering van counseling en maatschappelijk werk die mensen centraal stelt als
de deskundigen in hun eigen leven. Het beschouwt problemen als losstaand van mensen
en gaat ervan uit dat mensen veel vaardigheden, competenties, overtuigingen, waarden,
verbintenissen en vermogens hebben die hen kunnen helpen om de invloed van
problemen in hun leven te verminderen. Narratieve therapeuten zijn geïnteresseerd in
het scheiden van de identiteit van de persoon van het probleem waarvoor hij hulp zoekt
(b.v. eenzaamheid).

Narratieve therapie probeert unieke uitkomsten of 'Sprankelende Gebeurtenissen' te
identificeren - elementen in iemands verhaal die opvallen of waarbij de ogen van de
Verteller gaan stralen.
Bij de Sharing Stories methode is het doel van het delen van herinneringen en verhalen
niet om mensen anders te laten denken over hun leven, of om therapie voor nare
herinneringen te bieden, maar om Vertellers aan te moedigen om over delen van hun
leven te praten die belangrijk voor hen zijn. Luisteraars worden getraind om actief te
luisteren om de sprankelende momenten en gebeurtenissen te identificeren die
vervolgens kunnen worden gebruikt om de Verteller aan te moedigen om oude of nieuwe
interesses en hobby's opnieuw op te nemen, sociale activiteiten opnieuw te ondernemen
of (opnieuw) contact te maken met anderen.
Mary, een 76-jarige weduwe, deelt haar levensverhaal met vrijwilligster Anita. Ze zien
elkaar een keer per week bij Mary thuis en bespreken verschillende levensonderwerpen
aan de hand van de Sharing Stories methode. Anita merkt dat Mary altijd enthousiast
wordt als ze het over vakanties hebben. Anita vraagt haar of dit een "Sprankelend
Moment" is en of zij meer over haar vakanties zou willen vertellen. Mary vindt dat een
goed idee. Ze kijken samen naar vakantiefoto's. Anita merkt dat Mary veel van
architectuur weet. Op een van de bijeenkomsten is Mary's kleinzoon aanwezig. Hij laat
een app zien over de architectuurgeschiedenis van verschillende grote steden. Mary
stemt ermee in om op deze manier virtueel samen een aantal steden te bezoeken. Ze kan
haast niet wachten.
Ouderdom en eenzaamheid
Ouderen vormen een zeer heterogene doelgroep. Oud zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat iemand eenzaam is. Afhankelijk van hun lichamelijke, psychologische,
culturele of sociaal-economische achtergrond en persoonlijke kenmerken zijn er grote

verschillen tussen ouderen. Niettemin is eenzaamheid een ernstig probleem voor de
geestelijke gezondheid in Europa in alle leeftijdsgroepen, en in het bijzonder voor
ouderen; zij lopen een hoger risico chronische eenzaamheid en sociaal isolement te
ervaren.
Op basis van gegevens van het Britse Bureau voor de Statistiek lopen vooral "oudere
huiseigenaren die weduwe of weduwnaar zijn, alleen wonen en chronische
gezondheidsproblemen hebben" een bijzonder risico om eenzaam te worden. Binnen
deze groep zijn degenen die verklaren zich "vaak of altijd" eenzaam te voelen vaker
vrouwen, mensen die geen baan hebben, mensen die zich niet thuis voelen in hun buurt
en mensen die minder tevreden zijn met hun leefomgeving.
Eenzaamheid heeft vele gezichten. Mensen kunnen zich eenzaam voelen, ongeacht of ze
nu in een verzorgingshuis wonen, in een beschermde woonvorm, in hun eigen huis of als
ze dakloos zijn. Soms voelen mensen zich juist vooral eenzaam als ze onder andere
mensen zijn, als zij het gevoel hebben dat zij er niet bijhoren. Dit komt omdat
eenzaamheid voortkomt uit de diepe behoefte aan menselijke verbondenheid en
intimiteit. En dit wordt niet bereikt door alleen maar mensen bij elkaar te brengen. Het
delen van levensverhalen, interesses en ervaringen met iemand die aandachtig en
empathisch luistert, kan helpen om aan deze behoefte aan verbinding te voldoen.
Over de pilot Sharing Stories, Sharing Life
In 2021 vond een 3 maanden durend pilotproject plaats om de Sharing Stories training,
methode en toolbox te testen die door het Erasmus+ team werd ontwikkeld. De toolbox
bevat een speciale website, een online portal, trainingsbegeleiding en -materiaal, en
praktische handleidingen. Ouderen, waaronder alleenstaanden en bewoners van
verzorgingshuizen en aanleunwoningen, werden gekoppeld aan 39 opgeleide vrijwillige
Verhalen Luisteraars die de storytelling sessies begeleidden. In deze sessies werden de

ouderen in hun rol als Verteller aangemoedigd om herinneringen op te halen aan hun
verleden en hun verhalen te delen. De vrijwilligers werden getraind om elementen in de
levensverhalen te identificeren die de Verteller zouden kunnen inspireren om interesses
en passies te herontdekken en zich met behulp daarvan opnieuw met hun gemeenschap
te verbinden.
Uit de evaluatie van de pilot bleek dat oudere Vertellers veel baat hadden bij deelname
aan de pilot. Zij genoten van het nadenken over hun leven en ervaringen, bouwden
nieuwe relaties op met de Luisteraars, en voelden zich minder eenzaam. Zo zei Edith, een
90-jarige die in de voorafgaande 12 maanden twee sterfgevallen van naasten had
meegemaakt, het volgende:
“Het was erg fijn om met Fiona te praten, het gaf me een ontspannen gevoel. Ze was er
om te luisteren, zelfs toen ik overstuur was en er wat tranen vloeiden. Fiona heeft mijn
leven veranderd, ik kan nu weer met mensen praten, en ik kom weer buiten en kan met
anderen praten. Voordat we met onze vertelsessies begonnen, vermeed ik mensen en
ging niet meer naar buiten Nu doe ik de deur open, ga de straat weer op en begroet en
praat weer met mensen, dat is allemaal dankzij haar."
Ook de Luisteraars hadden baat bij het diepgaande menselijke contact dat een
wederzijdse band en een gevoel van verbondenheid creëert. Veel Luisteraars meldden
dat hun deelname aan het proefproject een positieve invloed op hen had, en sommigen
zeiden zelfs dat het hen had geholpen hun kijk op het leven te herzien. Meer informatie
over de pilot en de bevindingen zijn het vinden in het Sharing Stories Research Report.

Aanbevelingen voor het werven van deelnemers
Vaardigheden en kwaliteiten van Verhalen Luisteraar vrijwilligers
Verhalen Luisteraar zijn vereist een aantal vaardigheden en kwaliteiten. De volgende lijst
kan nuttig zijn bij het werven van vrijwilligers en/of medewerkers om Verhalen Luisteraar
te worden.
Een duidelijke taakomschrijving voor vrijwilligers en een duidelijke omschrijving van de
gewenste vaardigheden en kenmerken in de aanwervingsfase kan helpen om problemen
in de toekomst te voorkomen.
Gewenste vaardigheden en kwaliteiten voor Verhalen Luisteraars:
• goede sociale, communicatie- en luistervaardigheden
• goede emotionele weerbaarheid
• ervaring of interesse in het werken met oudere mensen
• sensitiviteit en een open mindset
• toezegging om de trainingssessies om Luisteraar te worden bij te wonen
• digitale vaardigheden of interesse in het verbeteren van eigen digitale vaardigheden
(smartphone, tablet, laptop)
• cultureel bewustzijn en vermogen om te werken met ouderen met verschillende
culturele en/of sociaal-economische achtergronden
• betrokkenheid op middellange tot lange termijn om zich als Luisteraar als vrijwilliger in
te zetten

Bij het werven van vrijwilligers kan het nuttig zijn om de nadruk te leggen op de
voordelen en leermogelijkheden in de rol van Luisteraar. Luisteraars maken nieuwe
sociale connecties en kunnen een groot verschil maken in iemands leven. De training tot
Luisteraar biedt hen de mogelijkheid om meer te leren over hoe het delen van
levensverhalen ouderen kan ondersteunen en kan hen praktische vaardigheden
bijbrengen om de theorie in praktijk te brengen.
Het werven van Luisteraars
Als er al een pool van toegewijde vrijwilligers die de organisatie ondersteunen bestaat,
kan het nuttig zijn om binnen die groep eerst de technisch handige en/of ervaren
vrijwilligers te benaderen. De Sharing Stories methode kan ook een vorm van bijscholing
zijn, die werknemers en vrijwiligers aan hun repertoire van beproefde methoden om
mensen te betrekken kunnen toevoegen. Of creëer een vacature voor nieuwe
vrijwilligers, inclusief de vereiste vaardigheden en interesses, en begin met adverteren
om nieuwe vrijwilligers voor het project te werven.
Als je een nieuw project gaat opzetten kan het handig zijn om contact te leggen met
andere gevestigde groepen en organisaties die met ouderen werken of die toegang
hebben tot een pool van vrijwilligers (bijvoorbeeld de plaatselijke vrijwilligerscentrale, het
buurtcentrum, onderlinge hulpgroepen, enz.). Door met anderen samen te werken,
kunnen er meer cliënten bereikt worden en meer vrijwilligers voor het project worden
geworven.
Het werven van Vertellers
Moedig ouderen aan om iets nieuws te proberen: denk daarbij aan het opzetten van
groepssessies, 1-op-1 sessies of een combinatie van beide, aangezien sommige mensen
het misschien gemakkelijker vinden om met maar één persoon te praten, terwijl anderen
eerder juist het sociale element van een groepsgesprek leuk vinden. Je kunt posters,

folders of nieuwsbrieven gebruiken om ouderen aan te moedigen mee te doen, of, als je
een meer persoonlijke relatie met hen hebt, hen overhalen in een gesprek.
Luisteraars en andere vrijwilligers kunnen ook worden aangemoedigd om hun
persoonlijke of professionele contacten te gebruiken om Vertellers te werven (bv. buren,
vrienden, familieleden, of ouderen die al gebruik maken van andere ondersteunende
diensten die in de gemeenschap worden geleverd). Maak ook gebruik van bestaande
contacten met plaatselijke verzorgingstehuizen, dagbestedingsprogramma’s en andere
sociale zorg aanbieders om ouderen te vinden die het risico lopen eenzaam te zijn en die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn in deelname aan het project.
Ten slotte kan het een grote uitdaging zijn om de “onzichtbare eenzamen” te vinden en
hen erbij te betrekken. Moedig ouderen uit alle lagen van de samenleving aan om mee te
doen, niet alleen degenen die klagen over eenzaamheid. Probeer verschillende
benaderingen, die een bredere aantrekkingskracht hebben, te gebruiken om de Sharing
Stories sessies op te zetten en te promoten. Denk bijvoorbeeld aan Sharing Stories
koppels waarbij beide partijen hun verhalen delen, of een intergenerationeel project
waarbij oudere Vertellers jongere mensen vertellen over hoe het leven er vroeger uitzag.
Op deze manier kunnen mensen die niet graag om hulp vragen of die niet behoeftig
willen lijken eerder geneigd zijn om deel te nemen, omdat ze de uitdaging van een
actievere rol misschien wel zien zitten.

Aanbevelingen voor het trainen van vrijwilligers
Training voor Luisteraars
De toolkit Sharing Stories, Sharing Life bevat trainingsbegeleiding en materiaal om
medewerkers en/of vrijwilligers te trainen in het luisteren van verhalen. De training kan
worden gebruikt voor een nieuw vriendschapsproject of worden opgenomen in de
bestaande trainingsprogramma's. De trainingshandleiding kan aangepast en afgestemd
worden op de organisatie en de omstandigheden.
De training is gebaseerd op de principes van het vertellen van verhalen als middel om
gevoelens te delen, sociale vaardigheden te ontwikkelen en ouderen te helpen actie te
ondernemen om hun eigen gevoelens van eenzaamheid te overwinnen.
De training kan persoonlijk of online worden gegeven met video-apps. De training
behandelt de Sharing Stories methode en nuttige benaderingen gebaseerd op narratieve
gesprekstechnieken, en activiteiten om de luister- en communicatievaardigheden van de
Luisteraar te verbeteren. Luisteraars leren tips en trucs voor het verzamelen van
levensverhalen en hoe om te gaan met emotionele situaties. Aan de hand van
casestudy’s, activiteiten, discussies in kleine groepen en rollenspellen worden de
Luisteraars voorbereid op hun rol als meelevend, aandachtig en niet-oordelend
luisterend oor.
Luisteraars krijgen ook training in het gebruik van de Sharing Stories website en de webgebaseerde Stor-E Tree App als ondersteunende hulpmiddelen bij het vertellen van
verhalen. Met de Stor-E Tree App kan de Luisteraar of de Verteller verhalen opnemen in
tekst-, audio- of videoformaat, foto's bijvoegen en ze digitaal delen met familie en
vrienden. Zie www.story-tree.eu.

De digitale tools kunnen ook worden gebruikt om ouderen te helpen hun digitale
vaardigheden te verbeteren, aangezien het vaak het beste werkt als iemand een specifiek
doel heeft om iets nieuws te gaan leren.
De Trainingshandleiding, PowerPoint presentatie en het lesplan zijn ontworpen om
organisaties te ondersteunen in het bijscholen van personeel en vrijwilligers om het
vertellen van verhalen te gebruiken om eenzaamheid bij ouderen aan te pakken. De
training kan aan het specifieke project binnen de organisatie worden aangepast om
tegemoet te komen aan de doelstellingen en de behoeften van de vrijwilligers en
doelgroepen. Alle trainingsmaterialen zijn beschikbaar in de downloadsectie van de
Sharing Stories-website.
Algemene aanbevelingen voor het geven van trainingen
•
Beperk het aantal deelnemers per trainingssessie Met een kleinere groep kun je
meer tijd besteden aan interactieve activiteiten, persoonlijke voorbeelden en
ervaringen bespreken en nieuwe vaardigheden oefenen (max. 10-12 personen).
•

In het ideale geval zijn er twee trainers per groep. Sommige onderdelen van de
training kunnen bij de deelnemers een emotionele reactie teweegbrengen. Het is
dan ook een goede gewoonte om één trainer beschikbaar te hebben om
ondersteuning te bieden, terwijl de andere de trainingssessie voortzet.

•

Geef de deelnemers vóór de trainingssessies al hun Verhalen Luisteraar Boekje,
zodat ze de gelegenheid hebben vertrouwd te raken met de inhoud.

•

Combineer personeelsleden en vrijwilligers bij voorkeur niet in dezelfde
trainingssessies. Mensen met verschillende niveaus van ervaring en kennis
reageren namelijk verschillend op dezelfde inhoud. Dit kan ertoe leiden dat

sommigen geen vragen durven stellen, terwijl anderen zich misschien verveeld of
minder betrokken voelen.
•

Pas de training aan de eigen behoeften aan en bereid een gedetailleerd lesplan
voor. Je kunt het lesplan op onze website aanpassen om je te helpen met timing,
activiteiten, inhoud en hulpmiddelen.

•

Begin de training met een activiteit die bedoeld is om het ijs te breken (deel
bijvoorbeeld een persoonlijk sprankelend moment met de groep).

•

Pas de inhoud en de handleiding van de training aan, rekening houdend met
culturele diversiteit en lokale behoeften.

•

Pas de PowerPoint-presentatie aan je doelgroep aan (bijv. aanvullende informatie
over nationale/lokale situatie, dementiebewustzijn of culturele competentie).

•

Geef voldoende tijd om de digitale tools te testen binnen de trainingssessies.

•

Overbrug de kloof tussen theorie en praktijk: train vrijwilligers om te gaan met
sterke emotionele reacties of gevoelige levenservaringen/herinneringen van de
Vertellers via rollenspellen, en hoe ze het digitale apparaat en de boekjes effectief
kunnen gebruiken tijdens het luisteren naar de Verteller.

•

Het bekijken van de introductievideo’s met ervaringen van Luisteraars en
Vertellers kan motiverend zijn voor potentiële vrijwilligers. Deze zijn te vinden op
de website (https://www.story-tree.eu/project)

Aanbevelingen voor de online training
•
Geef de deelnemers vóór de training een hand-out om hen te informeren over het
gebruik van de videoconfering tool (bijv. Zoom, Webex, teams).
•

•

Voor oudere vrijwilligers is een online training misschien nieuw, dus plan extra tijd
in aan het begin van de sessie om hen vertrouwd te maken met het
videoconferentieplatform.
Maak een lesplan voor het structureren van timing, activiteiten, inhoud en
middelen.

•

Praktische trainingselementen zoals rollenspelen en kleine groepsactiviteiten
kunnen in breakout rooms worden gedaan. Wees je ervan bewust dat elementen
van de communicatie verloren kunnen gaan of verkeerd geïnterpreteerd kunnen
worden en wees bereid om met uitdagende situaties om te gaan en regelmatig in
elke groep even te checken voor feedback of het oplossen van problemen.

•

Idealiter zijn er minstens 2 trainers die het lesmateriaal presenteren. Zo kan, als er
technische problemen zijn of als een deelnemer extra ondersteuning nodig heeft,
de ene begeleider zich daarmee bezig houden terwijl de andere verder kan gaan
met de groepstraining.

Wat Vertellers leuk vinden aan de Sharing Stories aanpak
Het delen van levensverhalen kan veel voordelen hebben voor Vertellers. Het ophalen
van betekenisvolle herinneringen over ervaringen en interacties uit het verleden kan een
versterkend effect hebben op hun gevoel van eigenwaarde, capaciteiten en relaties, en
zo gevoelens van eenzaamheid verlichten.

De pilot toonde aan dat Vertellers het fijn vonden om hun verhaal te doen en over hun
ervaringen te vertellen, en dat dit een zeer positieve invloed had op hun emotionele
welzijn. Naast de sprankelende herinneringen - die de kern vormen van de Sharing
Stories benadering - werden ook moeilijke en stressvolle ervaringen gedeeld en erkend
als aspecten van een volledig geleefd leven. De ervaring van het vertellen bleek te
worden geassocieerd met een toename van positieve gevoelens en verbondenheid, soms
een verzoening met het leven en het verleden. Door herinneringen op te halen konden
de vertellers terugblikken op hun leven en trots zijn op wat ze bereikt hadden.
Sommige Vertellers waren alleen geïnteresseerd in het vertellen van hun verhaal en
gehoord te worden. Ze waren niet geïnteresseerd in het documenteren van hun
verhalen. Jongere Vertellers toonden meer belangstelling voor het opnemen van hun
verhalen, op papier of met behulp van de digitale hulpmiddelen. Het is belangrijk dat
organisaties Luisteraars trainen om de voorkeur van de Vertellers hierin te volgen en niet
hun eigen voorkeuren op te leggen. Er is geen 'juiste manier' om verhalen te vertellen of
op te tekenen.

Wat Verhalen Vertellers over hun ervaring zeiden:
“Ik was verbaasd dat ik me nog zoveel dingen kon herinneren"
“Goed om herinneringen over goede en slechte ervaringen uit te wisselen"
“Mijn leven was interessanter dan ik me realiseerde... Ik heb een goed leven
gehad"
“Ik voel me goed over mijn kracht en vermogen om vreselijke omstandigheden aan
te kunnen"

“Het hielp me nadenken over beslissingen die ik in het verleden heb gemaakt"
“Het geeft me een ontspannen gevoel... Ik kan weer met mensen praten"
“Het is leuk om positieve herinneringen op te halen"

Lees meer over hoe Verhalen Vertellers baat hadden bij deelname aan het pilot project
Sharing Stories, Sharing Life: https://youtu.be/hoZcnBGPQkg

Belangrijke punten om rekening mee te houden als je de Sharing Stories
aanpak wilt gebruiken
•

Werven van Verhalen Luisteraars: Onderzoek verschillende manieren om een
breed scala aan mensen te bereiken. Denk aan de communicatiekanalen die je
ter beschikking staan (sociale media, nieuwsbrieven, plaatselijke tijdschriften,
mond-tot-mondreclame, enz.) Overweeg samenwerking met
partnerorganisaties en buurtcentra.

•

Het werven van de juiste mensen: Luisteraars moeten over bepaalde
vaardigheden beschikken. Vrijwilligers moeten goed kunnen luisteren, oprecht
geïnteresseerd zijn in het werken met ouderen en zich kunnen inhouden met
het delen van hun eigen verhalen.

•

Train de Luisteraars: Hoe bekwaam en ervaren de vrijwilligers ook zijn, toch is
een training nodig voor de Luisteraars, zodat ze zich vertrouwd kunnen maken

met de Sharing Stories methode en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.
•

Stel grenzen vast. Wederzijds respect en niet-oordelend luisteren vormen de
basis van de Sharing Stories aanpak. Zorg ervoor dat de training duidelijke
informatie geeft over professionele en persoonlijke grenzen.

•

Ondersteun de Verhalen Luisteraars: Luisteraars kunnen te maken krijgen met
hartverscheurende verhalen of met emotioneel moeilijke situaties (b.v. woede,
frustratie, depressie). Bied voortdurende ondersteuning en begeleiding door
regelmatig contact te onderhouden met je vrijwilligers om hun emotioneel
welzijn te garanderen. Ga bijvoorbeeld samen nog eens na hoe je als Luisteraar
een Verteller kunt ondersteunen die van streek raakt of boos wordt, en wat ze
kunnen doen om voor zichzelf te zorgen.

•

Groepsondersteuning voor Verhalen Luisteraars: Het delen van ervaringen,
uitdagingen en successen met andere Luisteraars kan zeer motiverend zijn en
vrijwilligers helpen om moeilijke situaties het hoofd te bieden. Bied
regelmatige groepssessies aan waar vrijwilligers hun gedachten en gevoelens
kunnen delen, elkaar kunnen ondersteunen en de sociale banden kunnen
versterken.

•

Herinner Luisteraars eraan om het Verhalen Luisteraar Boekje te raadplegen:
Het stellen van de juiste vragen is van cruciaal belang om goede verhalen te
ontlokken. Herinner Luisteraars eraan te letten op de ‘sprankelende
momenten’ om gesprekken over interesses en verlangens op gang te brengen
en mogelijkheden te verkennen voor interventies die hun eenzaamheid en

isolement verminderen.
•

Bevorder het cultureel bewustzijn: Bied context specifieke training over
cultureel bewustzijn en diversiteit en moedig Luisteraars aan om de Vertellers
op een cultureel sensitieve manier te ondersteunen. Moedig hen bijvoorbeeld
aan om aandacht te schenken aan het taalgebruik van de Vertellers en dit
tijdens het gesprek te respecteren in plaats van terug te grijpen op eigen
woorden en overtuigingen van de Luisteraars. Probeer mensen met een
vergelijkbare achtergrond aan elkaar te koppelen of aan Luisteraars die over
een goed cultureel bewustzijn en sensitiviteit beschikken.

•
•

Privacy en toestemming voor gegevens: Zorg ervoor dat de AVG-regels gevolgd
worden en dat de Vertellers en Luisteraars hiervan op de hoogte zijn.
Privacy en toestemming voor gegevens bij gebruik van de Stor-E Tree app:
Vertellers en Luisteraars die het webportaal willen gebruiken, hebben een emailadres nodig om zich te kunnen registreren. Als een Verteller die geen emailadres heeft wil dat zijn of haar verhalen in de App worden opgenomen,
kan een Luisteraar diegene met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming
registreren en in hun naam verhalen opnemen. In dat geval moet de Luisteraar
een foto of scan van een ondertekend toestemmingsformulier naar de App
uploaden. Het toestemmingsformulier is te vinden in het Verhalen Verteller
Boekje en in de handleiding voor de Stor-E Tree App.

Evaluatie: Hoe het effect te meten
Als organisatie wil je wellicht weten welke impact het gebruik van de Sharing Stories
benadering heeft op de betrokkenen.
“Als je doelen niet kunt meten, kun je ze ook niet bereiken"
Om het effect van het verhalen vertellen op een gebruiksvriendelijke, snelle en
betrouwbare manier te meten, bevelen we het gebruik van kwantitatieve enquêtes aan.
De gestandaardiseerde kwantitatieve vragenlijsten in de bijlage kunnen aan je behoeften
aangepast worden om de effecten op korte en langere termijn op het sociaal-emotioneel
welzijn van de Vertellers te meten en om de ontwikkeling van vaardigheden van de
Luisteraars te meten.

Check

Voorbereiding
Bespreek met het management hoe de Sharing Stories-aanpak
binnen jullie eigen context kan worden gebruikt
Wijs personeel/vrijwilligers toe voor algemeen projectbeheer en
doorlopende ondersteuning van vrijwilligers
Beschrijf de rol waar een vrijwilliger als Verhalen Luisteraar aan
moet kunnen voldoen
Stel een strategie op voor de werving van vrijwilligers (bijv. krant,
sociale media, bestaande database, professionele netwerken, ...)
Stel een strategie op om onder ouderen Vertellers te werven
Plan trainingssessies voor Verhalen Luisteraars
Wijs trainer(s) aan om de Verhalenluistertraining te geven
De trainers maken zich vertrouwd met de Sharing Stories
methode en de hulpmiddelen
Kies een trainingsvorm (online of persoonlijk)
Pas de training aan (bv. PowerPoint, rollenspelen, enz.) aan aan je
plaatselijke context en de behoeften van je doelgroep(en)
Pas het lesplan aan je eigen trainingsbehoeften aan door
specifieke elementen toe te voegen die in jouw context nodig zijn
Maak het papierwerk voor de Verhalen Luisteraar-vrijwilligers
klaar (bv. trainingscertificaat, formulier voor geïnformeerde
toestemming en vertrouwelijkheid, AVG verklaring)

Tijdlijn /
Notities

Check

Voorbereiding
Kies een evaluatie-instrument om het effect van de training en de
Sharing Stories-interventie te meten
Geef de training en moedig nieuw opgeleide Luisteraars aan om
hun nieuwe vaardigheden samen te oefenen
Match Vertellers en Luisteraars aan elkaar op basis van gedeelde
interesses of persoonlijkheidskenmerken
Neem regelmatig contact op met je vrijwilligers en de ouderen
om de voortgang te controleren
Biedt Luisteraars voortdurende ondersteuning (peer support
sessies, professionele supervisie of andere)

Tijdlijn /
Notities

Vragenlijst 1: Evaluatie na de interventie
Vragen om direct na de interventie aan de Verteller te stellen:
Deze eerste drie vragen meten de initiële en korte-termijn impact van de interventie, en
geven de gevoelens en motivatie van de Verteller weer om nieuwe/meer sociale en
emotionele relaties aan te gaan als resultaat van de vertelsessies.
Verteller scoren hun antwoord op een schaal van 0 tot 3, waarbij 0 helemaal niet mee
eens is en 3 helemaal mee eens.
1. Ik voel me meer emotioneel verbonden - met de Luisteraar, en/of met mensen en
gebeurtenissen uit mijn leven
Score 0, 1, 2, 3
Notities:
2. Ik voel dat ik me meer emotioneel wil binden aan of met andere mensen
Score 0, 1, 2, 3
Notities:
3. Ik voel dat ik meer sociale contacten wil met andere mensen
Score 0, 1, 2, 3
Notities:
Totaalscore

Deel deze scores en aantekeningen met de organisatie, zodat zij kunnen nagaan in
hoeverre het project de Verteller helpt en welke verbeteringen er kunnen worden
doorgevoerd.

Vragenlijst 2: Follow up evaluatie
Vragen aan de Verteller - tijd na de interventie (ca. 3-6 maanden):
Deze set van twee vragen zal de impact op langere termijn meten van de
vertelinterventie op de Verteller - is de Verteller nieuwe sociale en/of emotionele relaties
aangegaan als resultaat van het project?
Verteller scoren hun antwoord op een schaal van 0 tot 3, waarbij 0 helemaal niet mee
eens is en 3 helemaal mee eens.
1. Ik ben meer of nieuwe sociale relaties aangegaan (bijv. met een hobbyclub of
buurtgroep)
Score 0, 1, 2, 3
Notities:
2. Ik heb betere emotionele banden aangeknoopt (bv. opnieuw contact gelegd met
oude familie of vrienden, het contact of de kwaliteit van de relaties verbeterd of nieuwe
vriendschappen ontwikkeld).
Score 0, 1, 2, 3
Notities:
Totaalscore
Deel deze scores en aantekeningen met de organisatie, zodat zij kunnen nagaan in
hoeverre het project de Verteller helpt en welke verbeteringen er kunnen worden
doorgevoerd.

Vragenlijst 3: Evaluatie voor de Luisteraar
Het is aan te bevelen om dit tegen het einde van de eerste verhaalinterventie in te vullen
Deze vragen meten verbeterde vaardigheden van de medewerker/vrijwilliger om eenzame ouderen
te helpen verhalen te delen en eenzaamheid te overwinnen.
Heeft het deelnemen aan de vertelinterventie je
geholpen om:

Ja / Nee

Opmerkingen

meer te weten komen over de mensen met wie je
werkt?
gesprekken tussen jou en de Verteller verbeteren?
de Verteller te helpen zijn of haar sociaal isolement te
doorbreken?
mogelijke verdere interventies te kunnen bepalen
voor de Verteller om naartoe te werken?
je vaardigheden te verbeteren om Vertellers over te
halen hun levensverhaal te vertellen?
Deze vragen meten de verbeterde inclusiviteit van de dienstverlening voor de organisatie.
Was de Stor-E Tree toegankelijk en gemakkelijk te
gebruiken:
voor jou?
voor de Verteller?

Ja / Nee

Opmerkingen

Andere opmerkingen of feedback:

